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 .1مقدمة
ال شك أن مورٌتانٌا هً البلد األكثر قُحولة فً منطقة الساحل واألكثر تعرضا
لعملٌة التصحر .فالبلد ٌواجه منذ سنوات طوٌلة التحدٌات الكبٌرة للشدة المناخٌة
(الجفاؾ المتطاول) وما نتج عن ذلك من استقرار فوضوي لساكنة فً تزاٌد قوي،
واختفا ٍء للؽابات ،مصحوبا بزحؾ الرمال على المنشآت االجتماعٌة االقتصادٌة
القاعدٌة .وقد ساهمت هاتان الظاهرتان فً تدهور الؽطاء النباتً الشجري
وال ُ
ش َجٌْري والعشبً ،وع ّرضتا التربة للتعرٌة المائٌة والرٌحٌة.
وقد تجلت نتائج تلك الظواهر من خالل ما ٌلً :
 هشاشة المنظومات البٌئٌة التً تمتاز بتهطال ؼٌر كاؾ وؼٌر منتظم وسٌّئ
التوزٌع فً الزمان والمكان ؛
 انقالبٌ فً أنماط احتالل المجال ،والذي ٌتمٌز باستقرار السكان على نحو
متسارع وفوضوي ؛
 عدم مالءمة نمط استؽالل الموارد الذي ال ٌتناسب مع نسبة تجدد الوسط،
والتً هً أخفض ثالث مرات من نسبة االنتزاع.
وفً مواجهة هذه الوضعٌة ،اتخذت الحكومة المورٌتانٌة عدة تدابٌر سٌاسٌة
وقانونٌة ،من أجل تعزٌز التسٌٌر المستدٌم للموارد الطبٌعة .وهكذا ،فإنّ إعداد
"اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة المستدٌمة" وخطة عملها للبٌئة ،وصدور مدونة البٌئة،
والمصادقة على مختلؾ االتفاقٌات الدولٌة حول التؽٌر المناخً والتنوع البٌولوجً
ومكافحة التصحر ـ من بٌن أمور أخرى ـ تستهدؾ ترشٌد تسٌٌر االحتٌاطً وضمان
دٌمومة الرأسمال الطبٌعً والمنظومات البٌئٌة .وفً هذه الدٌنامٌكٌةٌ ،تنزل إعداد
"اإلستراتٌجٌة الوطنٌة حول النوع البٌولوجً"  2011ـ  2020وخطة عملها ،على
الرؼم من كونها نشاطا مإهِّال.
وهكذا ،تؤتً "اإلستراتٌجٌة الوطنٌة حول التنوع البٌولوجً" لتكمّل التوجّهات
الكبرى فً "اإلطار اإلستراتٌجً لمكافحة الفقر" ،و"خطة العمل الوطنٌة من أجل
البٌئة" ،اللذٌْن ٌشكالن الوثائق المرجعٌة للسٌاسة الوطنٌة فً مجال حماٌة البٌئة
والتنوع البٌولوجً.
 .1.1األولوٌات الوطنٌة :
 اإلصالح القطاعً الذي ٌتركز أساسا حول تنمٌة الموارد البشرٌة والمادٌة
والمالٌة ،واألخذ فً الحسبان جٌّدا لمختلؾ التقاطعات وإعادة هٌكلة القطاع
وتنمٌته ؛
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الحكامة البٌئٌة الرشٌدة التً تتمحور حول التخطٌط وتحدٌث الخطة
البٌئٌة ،والضبط السٌاسً والمإسسً والقانونً ،وبرمجة التدخالت
الوطنٌة والمساهمات الخارجٌة ،والمتابعة والتقوٌم داخل القطاع ؛
حفظ وتثمٌن الموارد الطبٌعٌة من منظور مزدوج ،لالستجابة لمتطلبات
االتفاقٌة الدولٌة فً مجال التؤقلم مع التؽٌرات المناخٌة والمحافظة على
التنوع البٌولوجً وتموٌلها المستدٌم ؛
النهوض بالمحاسبة البٌئٌة ،لفائدة التنمٌة المستدٌمة ،فً منظور ٌستهدؾ
مساهمة أكثر فعالٌة لنشاطات قطاع البٌئة ،ومكافحة الفقر ؛
النهوض بالطاقات المتجددة ،من أجل التخفٌض الملموس للضؽط الحالً
على الموارد الطبٌعٌة فً البلد ؛
االستفادة من اآللٌات الوطنٌة وشبه اإلقلٌمٌة والدولٌة فً مجال البحث
وتهذٌب وإعالم الجمهور ،من أجل تسٌٌر مستدٌم للبٌئة ؛
التسٌٌر الجٌّد للبٌئة الحضرٌة (أجندة  )21والتنمٌة الصناعٌة.

 .2.1التوجهات اإلستراتٌجٌة :
 .1.2.1تعزٌز الوسائل المؤسسٌة لتسٌٌر البٌئة













تعزٌز الطابع األفقً لوزارة البٌئة والتنمٌة المستدٌمة ،على نحو ٌم ّكن من
التنفٌذ الناجع للسٌاسة الوطنٌة للبٌئة ؛
إعداد الوثائق اإلستراتٌجٌة التً تقوم مقام األطر التؤهٌلٌة أو المٌدانٌة للعمل
البٌئً ،وكذا قواعد وآلٌات المتابعة التقوٌمٌة ؛
تحدٌد اإلطار االستراتٌجً البٌئً (خطة العمل الوطنٌة من أجل البٌئة)
لترجمة االلتزامات والشراكات البٌئٌة إلى تدخالت ملموسة تن َفذ من خالل
برنامج قطاعً مشترك متعدد الفاعلٌن والمموّ لٌن ؛
تنفٌذ التوصٌات المعتمدة فً المراجعة المإسسٌة للقطاع البٌئً ،من أجل
جعل الكٌانات المكلفة بالعمل البٌئً تشتؽل على نحو أفضل ؛
القٌام بمواءمة النصوص الوطنٌة المتعلقة بالبٌئة فٌما بٌنها ،من جهة ،ومع
االتفاقٌات الدولٌة التً صادقت علٌها مورٌتانٌا ،من جهة أخرى ؛
اإلدماج الفعلً للبعد البٌئً والتنمٌة المستدٌمة فً البرامج واألطر
اإلستراتٌجٌة لمكافحة الفقر ،وال سٌما األخذ فً الحسبان للخطر المناخً ؛
توسٌع التشاور فً تنفٌذ السٌاسات البٌئٌة ؛
تنشٌط الهٌئات الوطنٌة والمحلٌة المكلفة بالتسٌٌر البٌئً ؛
تقدٌم الدعم للتسٌٌر الالمركزي ،والنهوض بمشاركة السكان المحلٌٌن فً
التسٌٌر البٌئً ؛
إعداد واعتماد المعاٌٌر البٌئٌة ؛
اقتراح برامج تكوٌنٌة ولتعزٌز القدرات لدى الفاعلٌن الوطنٌٌن والمحلٌٌن ؛
إدخال االنشؽاالت ذات الطابع البٌئً فً البرامج المدرسٌة ؛
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 تطوٌر االتصال فً المجال البٌئً.
 .2.2.1التسٌٌر المندمج للموارد الطبٌعٌة







إدماج مخاطر االستؽالل النفطً والؽازي لتسٌٌر الموارد الصٌدٌة ؛
تسٌٌر توسّع القطاع المعدنً والنفطً ،مع إٌالء االعتبار لمتطلبات حماٌة
الشاطئ والوسط البحري ؛
إدماج استؽالل الموارد النفطٌة الؽازٌة فً اإلستراتٌجٌة البٌئٌة للتنمٌة
المستدٌمة ؛
ربط عالقة بٌن تنمٌة القطاع المنجمً وتثمٌن الشاطئ والوسط البحري ؛
النهوض بالتسٌٌر التشاركً للؽابات والمجابات الرعوٌة ،لٌجمع بٌن
الحاجة الماسة للمحافظة عل الؽطاء النباتً ومتطلبات االستؽالل الؽابً
الرعوي الذي ال محٌد عنه ؛
إعادة اعتبار البعد البٌئً فً السٌاسات العمومٌة ،وال سٌما فً الوسط
الحضري.

 .2الحكامة والمتابعة والتقوٌم فً مجال التنوع البٌولوجً
 .1.2الحكامة
وضعت مورٌتانٌا إطارا إستراتٌجٌا للتشاور ٌتمثل فً "خطة العمل الوطنٌة للبٌئة"
التً وُ ِّس َع ْ
ت إلى جمٌع آلٌات وأشكال التشاور (المحلً ،اإلقلٌمً ،الدولً ،الثنائً،
متعدد األطراؾ).
وفً هذا اإلطارٌ ،جب أن تعتمد اإلستراتٌجٌة الجدٌدة للتنوع البٌولوجً  2011ـ
 2020على التزام مختلؾ الفاعلٌن على المستوى الوطنً ،من أجل بلوغ األهداؾ
المعتمدة .واإلستراتٌجٌة الجدٌدة ُت َوجِّ ُه اتخاذ القرار وتحضّ على تعبئة الجمٌع وتفتح
الطرٌق أمام تنمٌة المبادرات من أجل األخذ فً الحسبان ـ على نحو أفضل ـ لجمٌع
الجوانب االجتماعٌة الثقافٌة المواتٌة لحماٌة التنوع البٌولوجً على نحو أكٌد.

 .3إستراتٌجٌة التنوع البٌولوجً وخطتها للعمل الوطنً
والمسوغات
 .1.3السٌاق
ِّ
فً  ،2010وبمناسبة السنة الدولٌة للتنوع البٌولوجً ،شرعت مورٌتانٌا فً مسار
مراجعة إستراتٌجٌتها األولى للتنوع البٌولوجً التً أعِ َّد ْ
ت فً  .2004لقد بدأ هذا
المسار فً  1990بإعداد إستراتٌجٌة وخطة عمل خماسٌة ( 2000ـ )2004من أجل
الحفاظ واالستؽالل المستدٌمة للتنوع البٌولوجً ،على مستوى البلد.
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تهدؾ إستراتٌجٌة (  2011ـ  )2020إلى أن تن َفذ ،لٌس فقط من طرؾ الدولة ،بل
أٌضا من طرؾ المجموعات المحلٌة ومختلؾ الفاعلٌن من المجتمع المدنً ،انسجاما
مع مختلؾ االستراتٌجٌات الوطنٌة ومختلؾ خطط العمل الموجودة ،مع االندراج
التام فً المسعى الدولً.
وعلى ؼرار البلدان األطراؾ فً االتفاقٌة الدولٌة على التنوع البٌولوجً ،أعدت
2011ـ  ،2020طبقا لالتفاقٌة
مورٌتانٌا إستراتٌجٌتها الوطنٌة وخطتها للعمل
المذكورة .وهكذا ،وبالشراكة مع الشركاء فً التنمٌةُ ،عب ْ
ِّئت الوسائل المالٌة،
لتحضٌر اإلستراتٌجٌة الوطنٌة وخطة عملها  2011ـ .2020

 .2.3السٌاسة البٌئٌة
تتحدد السٌاسة البٌئٌة من خالل "اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة المستدٌمة" و"خطة
العمل الوطنٌة للبٌئة" .تهدؾ هاتان األداتان المصادق علٌهما فً  2006إلى تحدٌد
إستراتٌجٌة وإجراءات لدمج البٌئة فً جمٌع قطاعات التنمٌة االقتصادٌة
واالجتماعٌة ،من جهة ،ومن جهة أخرى إلى األخذ فً الحسبان للعوامل االجتماعٌة
 2015وانسجاما مع
واالقتصادٌة فً برامج حماٌة وتسٌٌر البٌئة ،وذلك فً أفق
اإلطار اإلستراتٌجً لمكافحة الفقر.
وٌهدؾ اعتماد هاتٌن األداتٌن من طرؾ الحكومة إلى ما ٌلً  )1 ( :توفٌر إطار
توجٌهً واضح ،إلحداث التؽٌٌرات الالزمة للممارسات السابقة فً مجال التسٌٌر
البٌئً ؛ (  )2تجمٌع الجهود التً بُذلت سلفا فً مجال التسٌٌر المستدٌم للبٌئة ،من
خالل تعزٌز اإلطار المإسسً الجدٌد ؛ (  )3الشروع فً التدخالت ذات األولوٌة،
كما هً محددة فً "خطة العمل الوطنٌة من أجل البٌئة".

 .3.3اعتماد مقاربة المنظومة البٌئٌة ،وإدماج التنوع البٌولوجً فً
االستراتٌجٌات والخطط والبرامج القطاعٌة
تتمثل الهٌئة الوطنٌة المكلفة بحماٌة النباتات والحٌوانات والتربة فً وزارة البٌئة.
وٌتمثل البرنامج األساسً لوزارة البٌئة ـ فٌما له صلة بالتنوع البٌولوجً ـ فً
برنامج حماٌة الطبٌعة والمحمٌّات .وتتمحور نشاطات وزارة البٌئة حول المنظومات
البرٌة والشاطئٌة والبحرٌة ،وكذا األنواع والموارد الجٌنٌة والسٌما الموارد النسلٌة.
وفً إطار نشاطاتها ،أنجزت الوزارة تحلٌال لفعالٌة تسٌٌر المحمٌات ،وتع ّرفت على
عدة مواقع ذات أهمٌة بٌولوجٌة وبٌئٌة ٌجب أن ٌُرتقى بها إلى محمٌات .تتوزع هذه
المواقع بٌن المنظومات البرٌة والشاطئٌة والمناطق الرطبة القارٌة.
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وتجدر اإلشارة إلى أن جوهر هذه المحمٌات هو الحماٌة التامة لألنواع فً موقعها،
بالتشاور مع السكان ،وبالتالً طبقا لمقاربة تشاركٌة منظومٌة.

 .4.3اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتنوع البٌولوجً
 .1.4.3أهداف اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتنوع البٌولوجً
تهدؾ اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتنوع البٌولوجً إلى المحافظة على سٌر عمل
المنظومات البٌئٌة وقدرتها على التؤقلم والتطور ،وذلك على المدى الطوٌل .وهً
تعمل على تخفٌض التؤثٌرات المباشرة وؼٌر المباشرة على التنوع البٌولوجً ،وإلى
االستؽالل المستدٌم للموارد الحٌة والتوزٌع العادل للمنافع التً توفرها هذه الموارد.

 .2.4.3التوجهات اإلستراتٌجٌة
التوجه اإلستراتٌجً  : 1خلق الرغبة فً العمل من أجل التنوع البٌولوجً
لن ٌتوقؾ الفقدان الحالً للتنوع البٌولوجً إال إذا حظً التنوع البٌولوجً باعتبار
كبٌر لدى المجتمع ،من أجل تؽٌٌر مجرى األشٌاء .ولن ٌؤخذ المواطنون وصنا ُع
التنوع البٌولوجًَّ فً الحسبان إال إذا عرفوه َّ
حق المعرفة .وٌجب أن ٌلتقً
القرار
َ
الحضرٌون المنقطعون ؼالبا عن الطبٌعة والرٌفٌون الذٌن ٌستخدمون منافع الطبٌعة
مباشرة ،حول الهدؾ المتمثل فً الحفاظ على هذا الم ُْلك المشترك.
الهدف  : 1خلق ثقافة الطبٌعة ،وإثراؤها وتقاسمها
ُعترؾ بالتنوع البٌولوجً من طرؾ األفراد والمجتمع.
ٌراد من الهدؾ  1أن ٌ َ
وٌستلزم ذلك أن ُتخلَق فً المجتمع ثقافة الطبٌعة ،وتثرى و ُتتقاسم.
الهدف  : 2جعل التنوع البٌولوجً تحدٌا إٌجابٌا بالنسبة لص ّناع القرار .
ٌراد هنا مساعدة صناع القرار على فهم المنافع الصحٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة
والسٌاسٌة المتوخاة من تسٌٌر ٌدمج األخذ فً الحسبان للتنوع البٌولوجً.
التوجه اإلستراتٌجً  : 2المحافظة على الكائن الحً وقدرته على التطور
فً إطار إستراتٌجٌة التنوع البٌولوجًٌ ،لتزم مجموع الفاعلٌن بالعمل للمحافظة
حول الموارد الوراثٌة واألنواع والمنظومات البٌئٌة والمناظر ،وكذا على قدرتها
على التحول ،فً سٌاق دٌنامٌكً للتؽٌرات على مستوى الكوكب األرضً.
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الهدف  : 3المحافظة على األنواع وتنوعها
ٌتمثل أحد أهداؾ اإلستراتٌجٌة فً متابعة وحفظ تنوع األنواع ،بتكرٌس جهد خاص
لألنواع المهدد بقاإها على المدى القصٌر أو المتوسط.
الهدف  : 4حفظ واستعادة المنظومات البٌئٌة وسٌر عملها.
ٌتعلق األمر هنا بالطموح إلى المحافظة على المنظومات البٌئٌة ،كمَّا وكٌفا ومساحة.
التوجه اإلستراتٌجً  : 3االستثمار فً المحافظة على التنوع البٌولوجً
فً إطار اإلستراتٌجٌةٌ ،تعهّد الفاعلون بؤن ٌستؽلوا الموارد والمنافع التً توفرها
الطبٌعة ،من دون التقوٌض ـ مع مرور الزمن ـ لقدرة التؤقلم والتطور ،التً هً
أساس المؽامرة البٌولوجٌة لكوكبنا.
الهدف  : 5إدماج المحافظة على التنوع البٌولوجً فً القرار االقتصادي .
إلنجاح هذا اإلدماجٌ ،نبؽً مسبقا تخفٌض ثم إزالة الحوافز الضارة بالتنوع
البٌولوجً ،وإصالح الجباٌة واستحداث حوافز إٌجابٌة جدٌدة ،وإدماج التؤثٌرات
على التنوع البٌولوجً فً ملصقات التوعٌة البٌئٌة ،مع انتهاج مبدإ " َمن ٌُلوِّ ث
ٌدفع" ،وتطبٌقه على أفضل وجه.
الهدف  : 6تطوٌر واستدامة الموارد المالٌة والبشرٌة لصالح التنوع البٌولوجً.
ٌش ّكل حفظ واستعادة وتطوٌر الرأسما َل البٌئً سٌاسة ً وطنٌة كبرى ٌراد منها أن
تتسع على نحو منسجم ،لتندرج فً المدى البعٌد .وٌجب أن ُتبذل جهو ٌد جبارة
لتعزٌز قدرات المهنٌٌن العاملٌن فً هذا المجال (التكوٌن ،واألدوات ،والمناهج ،)...
وأن تتطور هذه ال ُ
ش َعبُ المهنٌة.
التوجه اإلستراتٌجً  : 4تأمٌن االستغالل المستدٌم والعادل للتنوع البٌولوجً
إن التلوث الفٌزٌائً والكٌماوي والبٌولوجً واإلشعاعً ٌؽٌر بنٌة المستوطنات
(األنواع التً تعمر األوساط البٌئٌة) ،وتتلؾ إمكانٌاتها التطورٌة .فٌجب أن ٌُقام
بمجهود خاص على مستوى الشاطئ ،حٌث ٌشتد التنافس بٌن النشاطات الستؽالل
التربة فً الوسط البحري ،وحٌث ٌعتمد العدٌد من السكان على االستؽالل الٌومً
للموارد الطبٌعٌة ،وحٌث التنوع البٌولوجً ؼنًِ وهش فً نفس الوقت.
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الهدف  : 7تخفٌض الضغط على التنوع البٌولوجً
الهدؾ هنا هو معرفة هذا الضؽط على نحو أفضل ،واستٌعاب أسبابه وأثاره ،واتخاذ
تدخالت ملموسة للتخفٌض.
تهدؾ هذه التدخالت إلى تفادي الضؽط ،وتخفٌؾ الضؽط الموجود أو تعوٌض
الضؽط الذي ال ٌمكن تفادٌه .وٌجب كذلك أن تتابع و ُتإخذ فً الحسبان التؤثٌرات
التراكمٌة لهذا الضؽط.
الهدف  : 8ضمان استدامة استغالل الموارد البٌولوجٌة
فً ما ٌخص استؽالل الموارد الطبٌعٌة الحٌة ومُستؽلٌّها ،وال سٌما الصٌد واستؽالل
الؽاباتٌ ،تعلق األمر بالنهوض باستؽالل ٍ وتسٌٌر مستدٌم لهذه المواردٌ ،دمج
التنوع البٌولوجً.
الهدف  : 9التقاسم العادل للمزاٌا اآلتٌة من استغالل التنوع البٌولوجً
الهدؾ هنا هو تثمٌن وتعزٌز المزاٌا المحصول علٌها ـ من طرؾ الجمٌع ـ من
التنوع البٌولوجً ومنافع المنظومات البٌئٌة ،وتقاسم هذه المزاٌا على نحو عادل.
فٌجب أن ٌُقام هذا التضامن البٌئً على مستوٌات مختلفة  :بٌن المدن والمناطق
الرٌفٌة ،وبٌن البلدٌات الناشطة فً المحافظة على التراث الطبٌعً المحلً والبلدٌات
المجاورة المستفٌدة منه ،وبٌن المناطق داخل البلد الواحد.
التوجه اإلستراتٌجً  : 5تأمٌن انسجام السٌاسات وفعالٌة العمل
الهدف  : 10تأمٌن انسجام السٌاسات العمومٌة والفعالٌة البٌئٌة للمشارٌع
العمومٌة والخصوصٌة
تساهم بعض السٌاسات العمومٌة فً زٌادة الضؽط على التنوع البٌولوجً ،مثل
تشظِ ٌة المَواطِ ن أو فرط االستؽالل أو انتشار األنواع الدخٌلة المكتسحة أو التلوث.
وؼالبا ما ٌمكن تخفٌض جزء من هذه األضرار ،من دون تعدٌل ألهداؾ هذه
السٌاسات العمومٌة ،إال أنه ال ُب َّد من إجراء تحكٌم جدٌد على ضوء معرفتنا
بالرهانات.
الهدف  : 11تعزٌز الحكامة فً مجال التنوع البٌولوجً
ٌشكل العمل الدولً بُع ًدا فً معظم أهداؾ اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتنوع البٌولوجً.
والحكامة فً مجال التنوع البٌولوجً هدؾٌ مُتمحِّ ض،
فتعزٌز الدبلوماسٌة البٌئٌة
َ
أل َنه ٌتوجه إلى مجموع الفاعلٌن الحاضرٌن فً المستوى الدولً .وأخٌراٌَ ،لزم
تعزٌ ُز قدرات العمل الدولً للفاعلٌن ؼٌر الحكومٌٌن (الرابطات ،الشركات،
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المجموعات) ،واستشارةُ األطراؾ المعنٌة فً إطار المإتمرات الدولٌة ،وتحفٌ ُز
حوار أكثر انتظام بٌن الفاعلٌن.
التوجه اإلستراتٌجً  : 6تطوٌر المعارف وتقاسمها وتثمٌنها
ٌجب أن تتعزز الصلة بٌن المعارؾ واتخاذ القرار ،من أجل إدماج جٌ ٍد للتنوع
ُ
فتعمٌق المعارؾ حول التنوع البٌولوجً وتؤصٌله
البٌولوجً للنشاطات البشرٌة.
ُ
والدٌنامٌكٌات االجتماعٌة :
ودٌنامٌكٌته وصالته بمنافع المنظومات البٌئٌة،
ٌ
موضوعات أساسٌة ترتبط بـهناء البشر ومصٌرهم.
الهدف  : 12تطوٌر البحث وتحلٌل المعارف وتقاسمها ونشرها
ٌجب أن تتعزز الصلة بٌن المعارؾ واتخاذ القرار ،من أجل إدماج جٌد للتنوع
البٌولوجً للنشاطات البشرٌة .وتشكل اإلستراتٌجٌة إطارا لهذا التحول الذي ٌعتمد
على تعبئة جمٌع المعارؾ سواء تلك اآلتٌة من األشؽال البحثٌة أو العلوم التشاركٌة
أو الخبرات المحلٌة أو صدى التجارب ،أو المسٌّرٌن أو الرابطات أو الشركات.
الهدف  : 13تحسٌن الخبرة من أجل تعزٌز القدرة
ٌجب أن َتدعم اإلستراتٌجٌة جٌدا التعبئة َ الدائمة والتنفٌذ َ لخبرة جماعٌة تعددٌة
ومستقلة ،بُؽٌة اتخاذ قرارات عن أفضل دراٌة .ونظرا للرهانات المرتبطة بالخبرة،
ومن أجل تحفٌز تعبئة الباحثٌنٌ ،جب أن ٌُإخذ فً الحسبان هذا النشاط على نحو
صرٌح ،لتقوٌم البحث.
الهدف  : 14تنمٌة وتنظٌم األخذ فً الحسبان لرهانات التنوع البٌولوجً فً جمٌع
التكوٌنات
ٌجب أن ال تبقى عبارة "التنوع البٌولوجً" كلمة علمٌة أو سٌاسٌة صرفة ،بل ٌجب
أن تتجسد فً رإٌة للكائن الحً تدخل فً تشكٌل القاعدة الثقافٌة لألمة ،التً سٌندمج
فٌها البحث حول التنوع البٌولوجً والبحث الحٌوي الطبً وتدخالت الصحة
العمومٌة .وعلى وجه العموم ،سٌفهم كل فرد على مستوى عمله الخاص أن مكانته
فً الكون تنبثق من دٌنامٌكٌة حٌوٌة ٌستفٌد منها وهو مسإول عنها بحسب قدره.

خطة العمل  2011ـ 2020
اتخذت مورٌتانٌا عدة تدابٌر سٌاسٌة وقانونٌة ،من أجل تعزٌز التسٌٌر المستدٌم
للموارد الطبٌعة .وهكذا ،فإنّ إعداد اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة المستدٌمة وخطة
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عملها للبٌئة ،وصدور مدونة البٌئة ،والمصادقة على مختلؾ االتفاقٌات الدولٌة حول
التؽٌر المناخً والتنوع البٌولوجً ومكافحة التصحر ـ من بٌن أمور أخرى ـ
تستهدؾ ترشٌد تسٌٌر االحتٌاطً وضمان دٌمومة الرأسمال الطبٌعً والمنظومات
البٌئٌة.
وتعتمد صٌاؼة خطة العمل  2011ـ  2020على الدروس المستخلصة فً السنوات
األخٌرة ،ال سٌما تنفٌذ "الخطتٌن األولى والثانٌة للعمل الوطنً من أجل البٌئة" اللتٌن
تشكالن إطارها المرجعً.

تنفٌذ اإلستراتٌجٌة وخطة العمل
سٌنجز تنفٌذ خطة العمل أساسا من طرؾ السكان والمجموعات المحلٌة والمنظمات
ؼٌر الحكومٌة ،بمشاركة المصالح الفنٌة العمومٌة فً البلد .فالفاعلون والشركاء
المعنٌون هم :
 الهٌئات الجمعوٌة المستفٌدة والمسإولة عن تسٌٌر الموارد الطبٌعٌة ؛
 المجموعات المحلٌة (المنتخبون المحلٌون) ،بصفتهم وكالء فً تسٌٌر
الموارد الطبٌعٌة ؛
 المنظمات ؼٌر الحكومٌة والمنظمات االجتماعٌة المهنٌة والهٌئات الوسٌطة
المستفٌدة أو المق ِّدمة للخدمات ؛
 المصالح الفنٌة العمومٌة و"نقاط الربط" والمكلفون بالدعم واالستشارة ؛
 مقدمو الخدمات المطلوبة وفقا لمبدإ التفرٌع والتكامل.

كلفة التموٌالت
ٌمكن أن تؤتً التموٌالت المرجوة من ثالث مصادر  :التموٌل من ممولً الصنادٌق
المحتملة ،والمقابل المالً الذي تدفعه الحكومة المورٌتانٌة ،ومساهمة صندوق البٌئة
العالمٌة .وسٌتطلب سٌر عمل "وحدة التنسٌق" تعبئة موارد مالٌة للتكفل بالمصارٌؾ
المتعلقة بالموارد البشرٌة والتجهٌزات والبعثات والتقوٌم (السنوي والمنتصؾ
والنهائً).
تبلػ المٌزانٌة الالزمة للقٌام بخطة العمل الحالٌة (الجدول التالً) فً أجلها المقرر :
ثالثة وثالثٌن ملٌون وثالث وأربعمائة ألؾ (  )33 403 000دوالر أمرٌكً ،أي ما
ٌعادل حوالً عشر ملٌارات وعشرٌن ملٌون وتسعمائة ألؾ ( )10 020 900 000
أوقٌة.
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